
 
 
 
 
 
 
 

 

The Annoucement of Wiangchiangrungwittayakom School  
Title “Intention on Integrity in the Administration of Wiangchiangrungwittayakom 

School  
________________________ 

 

  The office of the Basic Education Commission pays attention to the importance of 

the ethical and transparent management in accordance with (Prime Minister General Prayut Chan-

o-cha) date September 12, 2014(B.E.2557) Regarding the promotion of the national management 

with good governance along with the prevention of corruption in the government section based on 

the ethical concerns according to the performance standard of Wiangchiangrungwittayakom 

School as well as the manual of integrity and transparency assessment (ITA) of the state agencies 

of the Office of the National Counter Corruption Commission and the Office of Public Sector 

Anti-Corruption Commission. 

 

  Wiangchiangrungwittayakom School realizes and implements the practical plan on 

the prevention and suppression of corruption in the 3-year plan (2020-2022) covering the issues 

on transparency, readiness for wrongdoing acceptance, and corruption-free performances, the 

organizational ethics and morality, of agency and the interal communications to ensure the 

behaviors of all officials and personnel under Wiangchiangrungwittayakom School. This is going 

to meet the needs of society and to become trustful agency for the people in society and to expect 

that all officials concerned in Wiangchiangrungwittayakom School will behave themselves with 

reputation of their performances based on their responsibilities compared to the standard 

performance in order to take into consideration to improve their further performances. 

 

  I, as the administrator of Wiangchiangrungwittayakom School, intend to promote 

and support all officials and personnel under Wiangchiangrungwittayakom School to perform 

their tasks with morality and transparency toward efficiency and effectiveness to be ready to 

maintain the state benefits along with justice of Thai people with quality and equality. 

 

  I would like to announce my intention to all government officials. I will perform 

administrative duties in the prevention and suppression of corruption in the public sector by 

realizing and realizing the responsibilities that are available, you will be willing to perform your 

duties with full of wisdom, competence, honesty, accuracy, and with mindfulness, realize what is 

wrong and should abstain to do the job is free of damage and most beneficial. It is based on good 

corporate governance and will stand against all forms of corruption for the benefit of the people 

and do good to our royal family by doing the following: 

 

  1. Perform all procedures in accordance with the laws, rules and regulations strictly 

and encourage the.



personnel to comply with the laws, rules and regulations. 

2. Instill and raise awareness values in corruption against Identify your own interests and 

interests to cultivate a sense of moral and prevent corruption in the agency.  
3. Not accept corrupt behavior. It is not tolerant of corruption that causes social sanction, 

which will result in the staff of Wiangchiangrungwittayakom school shame or fear of 

corruption.  
4. Instill the consciousness of the learners of the institution. Recognize bad effects and 

fight against corrupt corruption.  
5. Guidelines for Co-operation and Activities 
 

5.1 Coordinate and cooperate in the implementation of the National Strategy for 

Prevention and Suppression of Corruption, Phase 3 (2560 - 2564) 
 

5.2 Co-ordinate cooperation to join the anti-corruption network with the Office 

of the Basic Education Commission, Office of Educational Service Area 
 

5.3 Contribute knowledge about the ethical and moral guidelines to management and 

educational personnel. To participate in disseminating anti-corruption campaign It is a 

network of anti-corruption. 
 

5.4 Jointly develop communication, publishing and public relations channels, 

support the implementation of the anti-corruption cooperation network. 

5.5 Organize knowledge on the national strategies concerning the prevention 

and suppression of corruption in Stage 3 (2017-2021) on the guidelines on the 

promotion of morality, ethics for the teachers who take part in the 

implementation on educational management at all levels together with the 

cooperation to obtain knowledge and understanding as well. 
 

5.6 Provide advice and suggestions include monitoring and evaluation of such 

cooperation.  

5.7 Undertake all other actions in the area of corruption prevention and control in all 

capacities. 

 

 

 

Announced for being taken into consideration accordingly, 

 

August 14, 2020  
 
 
 
 
 

(Mrs.Yupinporn Wongchai)  

Administrator of Wiangchiangrungwittayakom School 
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ค าน า 
 

 คู่มือการบริหารงานฝ่ายบุคคลของโรงเรียนวัดบางฝ้ายเล่มนี้ จัดท าขึ้นเพื่อประสานความ
เข้าใจให้คณะครูท่ีอยู่ในฝ่ายและบุคคลากรในโรงเรียน ได้ศึกษากฎระเบียบ ข้อบังคับ ค าช้ีแจง ข้อมูล
ตลอดจนแนวปฏิบัติงานของการบริหารฝ่ายบุคคลโรงเรียนวัดบางฝ้าย เพื่อจะได้น าไปปฏิบัติให้ถูกต้อง
และสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ประสบความส าเร็จในการบริหารงานต่างๆ 
 ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการบริหารงานฝ่ายบุคคลของโรงเรียนวัดบางฝ้ายเล่มนี้ จะ
เกิดประโยชน์ต่อครู นักเรียน ผู้ปกครองและผู้ท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 
 
 
 
 
 
           นางเกษศิรินทร์   กล่ินนิรัญ 
              หัวห้าฝ่ายบริหารบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
“เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  เชิดชูคุณธรรม  น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง 

เคียงคู่ส่ิงแวดล้อม  พร้อมสู่คุณภาพตามมาตรฐาน” 
 
พันธกิจของโรงเรียน 
 1.พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ให้มีคุณภาพสู่มาตรฐาน
น้อมน าสู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีสมรรถนะ ทักษะ  ประสบการณ์  สู่ความเป็นครูมืออาชีพ 
 3. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  เชิดชูคุณธรรม  รักษ์ส่ิงแวดล้อม 
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา  ตามแนวปฏิรูปการศึกษา  ในศตวรรษท่ี 21 เน้นการ
มี  ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
เป้าหมายการพัฒนาของโรงเรียน 
 1.  ผู้เรียนเป็นคนดี  มีความรู้  ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข 
 2.  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นครูมือ
อาชีพ 
 3.  ได้รับความร่วมมือ จากชุมชน  องค์กร  หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการพัฒนา
โรงเรียนสู่การเป็นโรงเรียนประชาธิปไตยและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
 4.  โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเป็นท่ียอมรับของ
สังคม 
 
สีประจ าโรงเรียน   

สีเหลือง   หมายถึง   คุณธรรม 
  สีฟ้า      หมายถึง   ความรู้ 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

เมื่อผู้เรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนวัดบางโปรงมีความมุ่งหวังให้ผู้เรียนเกิด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ดังนี ้

1. รักชาติศาสน์ กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งมั่นในการท างาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 
9. อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 



 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดบางฝ้าย พุทธศักราช  
2553  (ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  2557) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  
2551 มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะ
ส าคัญ ดังนี้ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการ
ใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูล
ข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรอง
เพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและ
ความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเอง
และสังคม 

2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด 
อย่างสร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้
หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ   
ท่ีเผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มา
ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาและมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้น
ต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดล้อม 
 4. ความสามารถในการใชท้ักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้
ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การท างาน และการอยู่
ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้ง
ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการ
รู้จักหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้าน
ต่างๆ  และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้       
การส่ือสาร การท างาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

 
 

 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา  

 “  เด็กดี   ต้องมีระเบียบวินัย  ” 
 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 “  สถานศึกษาต้นแบบ   โรงเรียนวิถีพุทธช้ันน า  ” 
 
 



 
แผนผังโครงสร้างการบริหารงานฝ่ายบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บทน า 

การบริหารงานบุคคล 

 

 

 

การบริหารบุคลากร เป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคล เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคคลดี มีความรู้ 
ความสามารถ เหมาะสมกับงาน เข้ามาท างานให้ได้ผลดีท่ีสุด โดยหน่วยงานสามารถดึงดูด ธ ารงรักษา 
และพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ ท้ังนี้ เพื่อให้หน่วยงานสามารถท าภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

บร
ิหา
รง
าน
บุค

คล

งานพัฒนาบุคคลากร

งานวางแผนอัตรา

งานวินัยครู

การส่งเสริมสวัสดิการครู



และประสิทธิผลตามความมุ่งหมาย งานบุคลากร เป็นงานส าคัญงานหนึ่ง ท่ีจะท าให้โรงเรียน ประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินงาน เพราะงานบุคลากรเป็นก าลังส าคัญในการบริหารงานด้านอื่น ๆ ให้
บรรลุ เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพได้ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้การด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลถูกต้อง รวดเร็วเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
2. เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีจิตส านึกในการปฏิบัติภารกิจท่ีรับผิดชอบให้
เกิดผลส าเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
3. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพโดยยึดมั่นใน ระเบียบวินัย 
จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 
4. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรต ิมีความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
5. เพื่อเป็นการวางแผนปฏิบัติงาน การควบคุม ก ากับดูแลเกี่ยวกับฝ่ายบริหารงานบุคคล 

   ขอบข่ายงานกลุ่มบริหารบุคคล 
      1. การแสวงหาบุคลกร 
      2. การบ ารุงรักษาบุคลกร 
      3. การพัฒนาบุคลกร 
      4. การให้บุคลากรพ้นจากงาน 
     

ขอบเขตเหล่านี้อธิบายโดยสังเขป ดังนี้ 
      1. การแสวงหาบุคลากร หมายถึง วิธีการให้ได้บุคคล ท่ีเหมาะสมกับงาน โดยปกติ หมายถึง 
กระบวนการรับสมัคร และบรรจุแต่งต้ังบุคลากร ในการบริหารโรงเรียนในระบบ การศึกษาไทย 
ครูใหญ่มีบทบาทน้อยมาก ในด้านการรับสมัคร หรือบรรจุแต่งต้ังบุคลากร อ านาจเหล่านี้ มักจะเป็น
อ านาจในระดับสูง เช่น ระดับผู้ว่าราชการจังหวัด หรือระดับกรม เจ้าสังกัด ครูใหญ่ไม่มีโอกาส
พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเท่าท่ีควร อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารโรงเรียนท่ีมีโอกาสในการคัดเลือกบุคลากร
ควรมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก หลักเกณฑ์โดย ท่ัวไป คือ 
         1.1 ควรคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความรับผิดชอบ มีระเบียบ เสียสละ รักษา เกียรติยศ ช่ือเสียง 
สนใจในงานบริหาร และมีความภูมิใจในโรงเรียน 
         1.2 ควรคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความสามารถ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 อย่าง คือ ความสามารถท่ัวไป 
และความสามารถเฉพาะ 
      2. การบ ารุงรักษาบุคลากร ผู้บริหารโรงเรียนมีหน้าท่ีดูแลบุคลากรในโรงเรียนเพื่อให้ บุคลากรใน
โรงเรียนมีประสิทธิภาพในการท างานส่ิงจูงใจในรักษาบุคลกรมีหลายประการเช่น 
         2.1 ส่ิงจูงใจท่ีเป็นวัตถุ เช่น เงิน รางวัล ส่ิงจูงใจท่ีเป็นวัตถุนี้ผู้บริหารต้อง พิจารณาอย่าง
รอบคอบ ว่าควรให้ลักษณะใด เมื่อไร และใช้หลักอะไรในการพิจารณา 
         2.2 ส่ิงจูงใจท่ีเป็นสภาพของการท างาน เช่น สวัสดิการของครู บรรยากาศใน การท างาน 
         2.3 ส่ิงจูงใจท่ีเป็นโอกาส หมายถึงการให้โอกาสได้รับความก้าวหน้าในหน้าท่ี การงาน 



         2.4 ส่ิงจูงใจท่ีเป็นการพัฒนาวิชาชีพ เช่น การเปิดโอกาสให้ไปดูงาน การอบรม ศึกษาต่อ 
      3. การพัฒนาบุคลากร คือ การกระตุ้นใหบุ้คลากรในโรงเรียนท างานในหน้าท่ีด้วย ความ
ขยันหมั่นเพียร มีพลังใจในการท างาน การพัฒนาบุคลากรทางด้านการสอน อาจจะท า ได้โดยการ
ส่งเสริมการลาศึกษาต่อ การอบรม การสัมมนา การประชุมปรึกษาหารือ การวิจัย การศึกษาด้วย
ตนเอง เป็นต้น 
      4. การให้บุคลากรพ้นจากหน้าท่ีการงาน เป็นกระบวนการสุดท้ายของการบริหาร บุคลากร การ
ให้บุคลากรพ้นจากงานมีสาเหตุหลายประการ เช่น การลาออก การย้าย หรือโอน การให้ออก 
เกษียณอายุ หรือการลดจ านวนบุคลกรให้เหมาะสมกับปริมาณงาน เป็นต้น การให้พ้นจากงานด้วย
สาเหตุปกติ เช่น การเกษียณอายุไม่ใคร่มีปัญหา แต่การให้บุคลากรพ้น จากงานด้วยสาเหตุพิเศษ เช่น 
การขอโอน การให้ออกเพราะผิดวินัย การลดจ านวนบุคลกร ผู้บริหารโรงเรียนต้องพิจารณาอย่าง
รอบคอบ และตัดสินใจโดยให้กระทบกระเทือนต่อการด าเนิน งานในโรงเรียนให้น้อยท่ีสุด 
   สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2528 : 18-19) ได้ให้ ความหมาย 
ขอบข่ายและหน้าท่ีของบุคลากรไว้ดังนี ้
ภาระงาน 
   1. จัดโครงสร้าง การบริหารบุคลากรให้เป็นระบบ 
   2. ปฐมนิเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติงานในโรงเรียน 
   3. ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของบุคลากรแต่ละคนให้ชัดเจน 
   4. มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถของบุคลากร 
   5. ควบคุม ก ากับ ติดตามและนิเทศบุคลากรให้ปฏิบัติงานเต็มความสามารถและ เป็นไปตาม
จุดประสงค์ของโรงเรียน 
   6. ส่งเสริมขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
   7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและพัฒนาทุกรูปแบบ 
   8. ดูแลและด าเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการของบุคลากร 
   9. ด าเนินการประเมินผลเป็นระยะ ๆ ตามลักษณะของงาน 
   10. ด าเนินการเกี่ยวกับการเข้ารับราชการและออกจากราชการของบุคลากรในโรงเรียน 

ภารกิจงานบุคลากร 

1. การวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
   1.1 การวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังคน 
   แนวทางการปฏิบัติ 
      1) วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการก าลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา 
      2) จัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 
      3) น าเสนอแผนอัตราก าลังเพื่อขอความเห็นชอบต่อส านักงานเขตพื้นท่ี                                                            

4) น าแผนอัตราก าลังของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 



   1.2 การก าหนดต าแหน่ง 
   แนวทางการปฏิบัติ 
      1) สถานศึกษาจัดท าภาระงานส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      2) น าแผนอัตราก าลังมาก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษาเพื่อน าเสนอ ต่อส านักงานเขตพื้นท่ี                     

1.3 การขอเลื่อนต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะข้าราชการครู 
   แนวทางการปฏิบัติ 
      1) สถานศึกษาขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง/ขอเล่ือนวิทยฐานะ/ขอเปล่ียนแปลงเงื่อนไข
ต าแหน่ง/ขอก าหนดต าแหน่งเพิ่มจาก ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาไปยัง
ส านักงานเขตพื้นท่ี                            

 2) ประเมินเพื่อขอเล่ือนวิทยฐานะ/ขอเปล่ียนแปลงเงื่อนไขต าแหน่ง/ขอก าหนดต าแหน่งเพิ่ม
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 
      3) ส่งค าขอปรับปรุงก าหนดต าแหน่ง/เพื่อเล่ือนวิทยฐานะ/ขอเปล่ียนแปลงเงื่อนไขต าแหน่ง/ขอ
ก าหนดต าแหน่งเพิ่มจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อส านักงานเขตพื้นท่ี                     
เพื่อน าเสนอ อ.ก.ค.ศ.  พิจารณาอนุมัติและเสนอผู้มีอ านาจแต่งต้ัง 

 
2. การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
   2.1 ด าเนินการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษาเปน็อ านาจหน้าที่ของผู้มีอ านาจตามมาตรา53 
   แนวทางการปฏิบัติ 
      1) การสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกในกรณีจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษในต าแหน่ง
ครูผู้ช่วย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่นในสถานศึกษา ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี 
ก.ค.ศ.ก าหนด 

   2.2 การจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว 
   แนวทางการปฏิบัติ 
      1) กรณีการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราวโดยใช้งบประมาณให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการท่ีกระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก.ค.ศ. ก าหนด                    

      2) กรณีการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราวกรณีอื่นนอกเหนือจากข้อ 1) สถานศึกษา
สามารถด าเนินการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราวของสถานศึกษาได้ โดยใช้เงินรายได้ของ
สถานศึกษา ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสถานศึกษาได้ โดยใช้เงินรายได้ของสถานศึกษา ภายใต้
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 



   2.5 การรักษาราชการแทนและรักษาการในต าแหน่ง 
   แนวทางการปฏิบัติ 

กรณีท่ีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้รอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษารักษาราชการแทน ถ้ามีรองผู้อ านวยการสถานศึกษาหลายคนให้ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา แต่งต้ังรองผู้อ านวยการสถานศึกษาคนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทน ถ้า
ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการ  ให้สถานศึกษาเสนอข้าราชการท่ีเหมาะสม ให้ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  แต่งต้ังข้าราชการในสถานศึกษาคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน 
(มาตรา 54 แห่งกฎหมายระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

กรณีต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งใดว่างลงหรือผู้ด ารงต าแหน่ง
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้ ให้ผู้มีอ านาจส่ังบรรจุและแต่งต้ังตามมาตรา 53 ส่ังให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษารักษาการในต าแหน่ง (มาตรา 68 แห่งกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา) 
 
3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
   3.1 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      1) การพัฒนาก่อนมอบหมายการปฏิบัติหนา้ที่ 
      แนวทางการปฏิบัติ 
         (1) ผู้อ านวยการสถานศึกษาด าเนินการปฐมนิเทศ แก่ผู้ท่ีได้รับการสรรหา และบรรจุแต่งต้ัง
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
         (2) แจ้งภาระงานมาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑ์การ
ประเมินผลงาน ฯลฯ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ก่อนมีการมอบหมาย
หน้าท่ีให้ปฏิบัติงาน 
         (3) ด าเนินการติดตาม ประเมินผลและจัดให้มีการพัฒนาตามความเหมาะสมและต่อเนื่อง 

   3.2 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 
      1) การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีปกติและกรณีพิเศษ 
      แนวทางการปฏิบัติ 
         (1) ผู้อ านวยการสถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
         (2) คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบพิจารณาตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเล่ือนขั้น
เงินเดือน 
         (3) ผู้อ านวยการสถานศึกษาพิจารณาส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา กรณีส่ังไม่เล่ือนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ต้อง
ช้ีแจงเหตุให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวทราบ 
      กรณีเล่ือนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีถึงแก่ความตาย
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้รายงานไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  เพื่อด าเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 



         (4) รายงานการส่ังเล่ือนและไม่เล่ือนขั้นเงนิเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อจัดเก็บข้อมูลลงในทะเบียนประวัติต่อไป 
   3.3 การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว 
   แนวทางการปฏิบัติ 

กรณีการเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราวโดยใช้เงินงบประมาณให้ด าเนินการ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ  ์และวิธีการท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด 

กรณีการเพิ่มค้าจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราวกรณีอื่นนอกเหนือจากสถานศึกษา
สามารถด าเนินการ จ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราวของสถานศึกษาได้ โดยใช้เงินรายได้ของ
สถานศึกษา ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสถานศึกษาก าหนด 
   3.4 การด าเนินการเกี่ยวกับบัญชีถือจ่ายเงินเดือน 
   แนวทางการปฏิบัติ 
      ด าเนินการตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 
   3.5 เงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนอืน่ 
   แนวทางการปฏิบัติ 
      ด าเนินการตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 
   3.6 งานทะเบียนประวัติ 
      1) การจัดท าและเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง 
      แนวทางการปฏิบัติ 
         (1) สถานศึกษาจัดท าทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 2 
ฉบับ 
         (2) สถานศึกษาเก็บไว้ 1 ฉบับ ส่งไปเก็บรักษาไว้ที่ส านักงานเขตพื้นท่ี 1 ฉบับ         

         (3) เปล่ียนแปลง บันทึกข้อมูล ลงในทะเบียนประวัต ิ
   3.7 งานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
   แนวทางการปฏิบัติ 
      1) ตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติครบ สมควรไดรับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
      2) ด าเนินการในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาแก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด 
      3) จัดทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ดิเรกคุณาภรณ์และผู้คืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
   3.8 การขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
   แนวทางการปฏิบัติ 
      1) ผู้ขอมีบัตรกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ โดยมีเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง 
      2) ตรวจสอบเอกสารความถูกต้อง 
      3) น าเสนอผู้มีอ านาจลงนามในบัตรประจ าตัว โดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับ โดยคุมทะเบียน
ประวัติไว ้



      4) ส่งคืนบัตรประจ าตัวถึงสถานศึกษา 
   3.9 งานขอหนังสือรับรอง งานขออนุญาตใหข้้าราชการไปต่างประเทศ งานขออนุญาตลา
อุปสมบท งานขอพระราชทานเพลิงศพ การลาศึกษาต่อ ยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ได้รับเงิน
วิทยพัฒน์ และการจัดสวัสดิการ ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่
เก่ียวข้อง 
 
4. วินัยและการรักษาวินัย 
   4.1 กรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
   แนวทางการปฏิบัติ 
      1) ผู้อ านวยการสถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการ เพื่อด าเนินการสอบสวนให้ได้ความจริงและ
ความยุติธรรมโดยไม่ชักช้าเมื่อมีกรณีอันมีมูล ท่ีควรกล่าวหาว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษากระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
      2) ผู้อ านวยการสถานศึกษาส่ังยุติเรื่องในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนแล้วพบว่าไม่ได้กระท าผิด
วินัย หรือส่ังลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ตามท่ีคณะกรรมการสอบสวนแล้ว
พบว่ามีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
      3) รายงานการด าเนินงานทางวนิัยไม่ร้ายแรงไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
   4.2 กรณีความผิดวินัยร้ายแรง 
   แนวทางการปฏิบัติ 
      1) ผู้มีอ านาจส่ังบรรจุและแต่งต้ังตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนกรณีอันมีมูลว่าข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
      2) ผู้มีอ านาจส่ังบรรจุและแต่งต้ังตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เสนอผลการพิจารณาให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีพิจารณาลงโทษ 
      3) ผู้มีอ านาจส่ังบรรจุและแต่งต้ังตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ส่ังลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามผลการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ี 
      4) รายงานการด าเนินงานทางวนิัยไปยังส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
   4.3 การอุทธรณ์ 
   1) การอุทธรณ์กรณีความผิดวินัย 
   แนวทางการปฏิบัติ 

กรณีการอุทธรณ์ความผิดวินัยท่ีไม่ร้ายแรง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่น
เรื่องขออุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งค าส่ังตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 

กรณีการอุทธรณ์ความผิดวินัยร้ายแรง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นเรื่องขอ
อุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งค าส่ัง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.
ก าหนด 



   4.4 การร้องทุกข์ 
   แนวทางการปฏิบัติ 

กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกส่ังให้ออกจากราชการให้ร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. 
ภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งค าส่ัง 

กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจ
เนื่องจากการกระท าของผู้บังคับบัญชา หรือการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ให้ร้องทุกข์
ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีหรือ ก.ค.ศ.แล้วแต่กรณี 
   4.5 การเสริมสร้างและการป้องกันการกระท าผิดวินัย 
   แนวทางการปฏิบัติ 
   1) ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 
   2) ด าเนินการให้ความรู้ ฝึกอบรมการสร้างขวัญและก าลังใจการจูงใจ ฯลฯ ในอันท่ีจะเสริมสร้าง
และพัฒนาเจตคติ จิตส านึก และพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา 
5. งานออกจากราชการ 
   5.1 การลาออกจากราชการ 
   แนวทางการปฏิบัติ 
      1) ผู้อ านวยการสถานศึกษาพิจารณาอนุญาตการลาออกจากราชการของครูผู้ช่วย ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาอื่น 
      2) รายงานการอนุญาตการลาออกไปยังส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

   5.2 การให้ออกจากราชการ กรณีไม่พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไม่ผ่านการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
   แนวทางการปฏิบัติ 
      1) ด าเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ หรือเข้า
รับการพัฒนาอย่างเข้มตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ.ก าหนด 
      2) ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง 
      3) ผู้อ านวยการสถานศึกษาส่ังให้ผู้ท่ีไม่ผ่านการประเมินการทดลองปฏิบัติราชการหรือเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มออกจากราชการ 
      4) รายงานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทราบ 
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แผงผังขั้นตอนการลาป่วย/ลากิจ 

โรงเรียนวัดบางฝ้าย อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 

 

 

 
 

 

ผู้ขอลากรอกแบบฟอร์มการลา 
 

ลากิจต้องส่งใบลาล่วงหน้า 3 วัน 
ลาป่วย เมื่อมาปฎิบัติงานส่งใบลาทันท ี

ผู้ขอลาน าใบลาเสนอผู้บังคับบัญชา 
เพื่อให้ความเห็นชอบเป็นกรณี 

งานบุคลากรสรุปวันลาส่ง 
เพื่อให้ตรวจสอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน 

เก็บข้อมูลเข้าแฟ้มประวัต ิ























































การลาของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาใช้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของ
ข้าราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยอนุโลม  มี  ๑๑  ประเภท  คือ 
๑.  การลาป่วย 
๒.  การลาคลอดบุตร 
๓.  การลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร 
๔.  การลากิจส่วนตัว 
๕.  การลาพักผ่อน 
๖.  การลาอุปสมบทหรือการไปประกอบพิธีฮัจย ์
๗.  การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
๘.  การลาไปศึกษา ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือดูงาน 
๙.   การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
๑๐. การลาติดตามคู่สมรส 
๑๑. การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
 
1. ลาป่วย 
       การลาป่วย  หมายความว่า  เป็นการลาหยุดเพื่อรักษาตัวเมื่อมีอาการป่วยหลักเกณฑ์การลา 
           –   ลาป่วยติดต่อกันต้ังแต่สามสิบวันขึ้นไปต้องมีใบรับรองแพทย์ 
          –   การลาป่วยไม่ถึงสามสิบวัน ไม่ว่าจะเป็นครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดต่อกัน ถ้าผู้มีอ านาจอนุญาต
เห็นสมควรจะส่ังให้มีใบรับรองแพทย์ หรือส่ังให้ผู้ลาไปรับการตรวจจากแพทย์ของทางราชการ เพื่อ
ประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได้ 
          –   มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาป่วยปีหนึ่งได้  ๖๐ – ๑๒๐ วัน 
การเสนอหรือจัดส่งใบลา 
         –  ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ จนถึงผู้มีอ านาจอนุญาต 
         – ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนหรือในวันท่ีลาก็ได้ ยกเว้นในกรณีจ าเป็นจะเสนอหรือจัดส่งใบลาในวัน
แรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได้ 
         – กรณีป่วยจนไม่สามารถจะลงช่ือในใบลาได้  จะให้ผู้อื่นลาแทนก็ได้  แต่เมื่อสามารถลงช่ือได้แล้วต้อง
เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว 
         – การลาป่วย แม้จะมีราชการจ าเป็นเกิดขึ้นในระหว่างลาป่วยอยู่นั้น ผู้มีอ านาจอนุญาตก็ไม่สามารถ
เรียกตัวผู้นั้นมาปฏิบัติงานได้ ท้ังนี้เพราะการลาป่วยเป็นเรื่องจ าเป็น 
2. การลาคลอดบุตร  

ผู้อ านวยการสถานศึกษา อนุญาตได้ ลาได้ไม่เกิน ๙๐ วัน โดยได้รับเงินเดือนระหว่างลา ในส่วนของ
เงินวิทยฐานะให้เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะระหว่างลาได้ไม่เกิน ๙๐ วัน  
การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร  

ผู้อ านวยการสถานศึกษา อนุญาตได้ครั้งหนึ่งไม่เกนิ ๑๕ วันท าการ และหากลาภายใน ๓๐ วันนับแต่
วันท่ีภริยาคลอดบุตร ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ไม่เกิน ๑๕ วันท าการ หากลาเมื่อพ้น ๓๐ วันนับแต่วันท่ี
ภริยาคลอดบุตร ไม่ให้ ได้รับเงินเดือนระหว่างลา ในส่วนของเงินวิทยฐานะอยู่ระหว่างพิจารณาก าหนด
รายละเอียด เนื่องจากเป็นประเภทการลาท่ีก าหนดขึ้นใหม่ 

 



3. ลากิจส่วนตัว 
          การลากิจส่วนตัว หมายความว่า เป็นการลาหยุดเพื่อท าธุระ  เช่น ลาหยุดเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วย เป็นต้น 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา อนุญาตได้ครั้งหนึ่งไม่เกนิ ๓๐ วัน อนุญาตได้ครั้งหนึง่ไม่เกนิ ๔๕ วัน  ปีหนึ่งลาโดย
ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ไม่เกิน ๔๕ วันท าการ แต่ในปีท่ีเริ่มรับราชการ ลาโดยได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้
ไม่เกิน ๑๕ วันท าการ  
การลากิจส่วนตัวอาจแยกได้  ดังนี ้

(๑)  การลากิจส่วนตัว  (ด้วยเหตุอื่น) 
(๒)  การลากิจส่วนตัวเพื่อเล้ียงดูบุตร 

หลักเกณฑ์การลากิจส่วนตัวด้วยเหตุอื่น 
–    มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลา เมื่อมีราชการจ าเป็นเกิดขึ้นในระหว่างลากิจส่วนตัวอยู่นั้น 

ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจอนุญาตจะเรียกตัวผู้นั้นมาปฏิบัติงานก็ได้ 
หลักเกณฑ์การลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร 

–  ข้าราชการท่ีได้ลาคลอดบุตร ๙๐ วัน (นับวันหยุดราชการรวมด้วย)  โดยได้รับเงินเดือนแล้ว  มีสิทธิ              
ลากิจส่วนตัวเพื่อเล้ียงดูบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรไม่เกิน ๑๕๐ วันท าการ  โดยไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือน
ระหว่างลา 

–  ระหว่างลากิจส่วนตัวเพื่อเล้ียงดูบุตร แม้จะมีราชการจ าเป็นเกิดขึ้นในระหว่างลาอยู่นั้นผู้มีอ านาจ
อนุญาตก็ไม่สามารถเรียกตัวผู้นั้นมาปฏิบัติงานได้ 
การเสนอหรือจัดส่งใบลา   

–    ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ จนถึงผู้มีอ านาจอนุญาต 
–   ต้องได้รับอนญุาตก่อนจึงหยุดราชการได้ เว้นแต่ มีเหตุจ าเป็นไม่สามารถรอรับอนุญาตได้ 
-    ให้จัดส่งใบลาพร้อมระบุเหตุจ าเป็นไว้แล้วลาหยุดไปก่อนได้  แต่จะต้องช้ีแจงเหตุผลให้ผู้มีอ านาจ

อนุญาตทราบโดยเร็ว หรือมีเหตุพิเศษ ท่ีไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนหยุดได้ เมื่อหยุดไปแล้ว ให้เสนอหรือ
จัดส่งใบลาพร้อมระบุเหตุผลความจ าเป็นต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ จนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตทราบทันทีในวัน
แรกที่มาปฏิบัติราชการ 
อ านาจการอนุญาตการลา 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ลาป่วย ครั้งหนึ่งไม่เกิน ๖๐ วันท าการ  ลากิจส่วนตัว ครั้งหนึ่งไม่เกิน  
๓๐ วันท าการ  นอกเหนือจากนี้เป็นอ านาจ ผู้อ านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษา 
เกณฑ์การลาบ่อยคร้ัง ปฎิบัติงานในโรงเรียน ลาเกิน ๖ คร้ัง  
เกณฑ์การมาสายเนื่องๆ  ปฎิบัติงานในโรงเรียน สายเกิน ๘ คร้ัง 

ข้อพึงระวัง 
ลาเกิน(ลาบ่อยครั้ง)จ านวนครั้งท่ีก าหนด ไม่ได้เล่ือนขั้นเงินเดือน 
เว้นแต่ถ้าวันลาไม่เกิน ๑๕ วันและมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นอาจผ่อนผันให้เล่ือนขั้นเงินเดือนได้ 
มาท างานสายเนื่องๆ ไม่ได้เล่ือนขั้นเงินเดือน 
ลาป่วย + ลากิจส่วนตัว เกินกว่า ๒๓ วันท าการ ไม่ได้เล่ือนขั้นเงินเดือน 
 
 
 
 



5.  การลาพักผ่อน 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา อนุญาตได้ ลาได้ปีละ ๑๐ วันท าการ หากมิได้ลาหรือลาไม่ครบ ให้สะสมรวม

กับปีต่อ ๆ ไปได้ไม่เกิน ๒๐ วันท าการ แต่ส าหรับผู้รับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี สะสมได้ไม่เกิน ๓๐ 
วันท าการ ผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาและได้หยุดราชการตามวันหยุดภาคการศึกษาเกินกว่าวันลาพักผ่อน ไม่มี
สิทธิลาพักผ่อน ในส่วนของเงินวิทยฐานะหากลาพักผ่อนเกินสิทธิไม่ให้เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะระหว่างลา 
6.  การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮจัย์  

ส าหรับผู้ท่ีรับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน หากตั้งแต่เริ่มรับราชการ ผู้ใดยังไม่เคยอุปสมบท 
หรือยังไม่เคยประกอบพิธีฮัจย์ ให้ผู้นั้นลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ แล้วแต่กรณี ได้ไม่เกิน ๑๒๐ วัน 
โดยได้รับเงินเดือนระหว่างลา หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา ในส่วนของเงินวิทยฐานะให้เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ
ระหว่างลาได้ไม่เกิน ๖๐ วัน 
๗. การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล   

ลาได้โดยได้รับเงินเดือนระหว่างลา แต่เมื่อครบก าหนดแล้วไม่มารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติราชการ
ภายใน ๗ วัน  ให้งดจ่ายเงินเดือนไว้จนถึงวันเข้าปฏิบัติราชการ แต่หากหัวหน้าส่วนราชการเห็นสมควร ให้จ่าย
เงินเดือนต่อไปอีกก็ได้ แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุญาต ในส่วนของเงินวิทยฐานะให้เบิก
จ่ายเงินวิทยฐานะระหว่างลาได้ไม่เกิน ๖๐ วัน 
 ๘. การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน 

ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ไม่เกิน ๔ ปีนับแต่วนัไป จนถึงวันก่อนวันมารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติ
ราชการ หากผู้อนุญาตเห็นสมควรให้ลาเกิน ๔ ปีก็ได้ แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน ๖ ปี ในประเทศผู้อ านวยการ
สถานศึกษา และ ผอ.สพม. อนุญาตได้ ต่างประเทศหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุญาต ในส่วนของเงิน             
วิทยฐานะให้เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะระหว่างลาได้ไม่เกิน ๖๐ วัน 
๙. การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
 ลาได้โดยไม่ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลา เว้นแต่อัตราเงินเดือนท่ีได้รับจากองค์การระหว่างประเทศต่ ากว่า
อัตราเงินเดือนของทางราชการ ให้ได้รับเงินเดือนจากทางราชการสมทบ รวมแล้วไม่เกินอัตราเงินเดือนของทาง
ราชการท่ีได้รับอยู่ในขณะนั้น รัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาอนุญาต ในส่วนของเงินวิทยฐานะไม่ให้เบิกจ่ายเงิน
วิทยฐานะระหว่างลา 
๑๐. การลาติดตามคู่สมรส (คู่สมรสไปปฏิบัติหน้าท่ีราชการในต่างประเทศ) 

ลาได้โดยไม่ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลา เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี กรณีจ าเป็นอาจอนุญาตให้ลาต่อได้อีก 
๒ ปี แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน ๔ ปี ถ้าเกิน ๔ ปี ให้ลาออกจากราชการ หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุญาต ใน
ส่วนของเงินวิทยฐานะไม่ให้เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะระหว่างลา 
๑๑. การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
  ส าหรับผู้ได้รับอันตรายหรือการเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าท่ี หรือถูกประทุษร้ายเพราะ
เหตุกระท าการตามหน้าท่ี จนท าให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ ลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ
การฟื้นฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ หรือท่ีจ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ ลาได้ตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนดในหลักสูตร โดยได้รับเงินเดือนระหว่างลา แต่ต้องไม่เกิน ๑๒ เดือน หัวหน้าส่วนราชการ
พิจารณาอนุญาต ในส่วนของเงินวิทยฐานะอยู่ระหว่างพิจารณาก าหนดรายละเอียด เนื่องจากเป็นประเภท 
การลาท่ีก าหนดขึ้นใหม่ 











































































































































































หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู 
มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
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หลักเกณฑ์เดิม (ว 17/2552) หลักเกณฑ์ใหม ่(ว 21/2560)
1. ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง/วิทยฐานะ

2. ภาระงานสอนไมต่่ํากว่าภาระงานขั้นต่ํา

3. ปฏิบัติงานตามหน้าทีค่วามรับผิดชอบ
ด้านการเรียนการสอนและการพัฒนา
ผู้เรียนย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่
ยื่นคําขอ 

1. ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง/วิทยฐานะ

2. ชั่วโมงการปฏิบัติงาน

3. วินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ

4. ผ่านการพัฒนาตามที ่ก.ค.ศ. กําหนด

5. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษาติดต่อกัน นับถึงวัน
สิ้นปีการศึกษาก่อนวันที่ยื่นคําขอ
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1. การดํารงตําแหน่ง/การดํารงวิทยฐานะ

หลักเกณฑ์เดิม (ว 17/2552) หลักเกณฑ์ใหม่ (ว 21/2560)

วิทยฐานะครูชํานาญการ
     ครู ป. ตรี   6  ปี
         ป. โท   4  ปี
         ป เอก  2  ปี

5 ปี

วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ
     ครูชํานาญการ  1  ปี 5 ปี
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
     ครูชํานาญการ         5  ปี  หรือ
     ครูชํานาญการพิเศษ  3  ปี 5 ปี
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ
     ครูเชี่ยวชาญ  2  ปี 5 ปี
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 หลักเกณฑ์เดิม (ว 17/2552) หลักเกณฑ์ใหม่ (ว 21/2560)

ภาระงานสอน
  - ชั่วโมงสอนตามตารางสอน
  - ภาระงานอื่น

     ไม่ต่ํากว่า 
     18 ชม./สัปดาห์

ชั่วโมงการปฏิบัติงาน
  - ชั่วโมงสอนตามตารางสอน
  - งานอื่น 

  - PLC

    มีชั่วโมงสอนตามที่ 
    ก.ค.ศ. กําหนด

    50  ชม.ต่อปี

รวมชั่วโมงปฏิบัติงาน
  ชนก./ชนพ.
   ชช./ชชพ.

800  ชม./ปี
900 ขม./ปี
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ชั่วโมงการปฏิบัติงาน
หมายถึง
  - จํานวนชั่วโมงสอนตามตารางสอน 
  - งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 
  - งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น
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ระดบัการศึกษา/ประเภท

ชัว่โมงการปฏิบตัิงานในการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

ชม.สอนตามตารางสอน

ต่อสปัดาห์

(ชม.ต่อสปัดาห)์

ชม.สอนตามตารางสอน รวมกบั 

ชม.การปฏิบตัิงานอื่น และ PLC ต่อปี
วิทยฐานะ

ชก.+ชพ.

(ชม.ต่อปี)

วิทยฐานะ

ชช.+ชชพ.

(ชม.ต่อปี)

1. ปฐมวยั 6 800 900

2. ประถมศกึษา

(รวมโรงเรยีนวตัถุประสงคพ์เิศษ หรอื โรงเรยีนจดัการเรยีนรวม)

12 800 900

3. มธัยมศกึษา

(รวมโรงเรยีนวตัถุประสงคพ์เิศษ หรอื โรงเรยีนจดัการเรยีนรวม)

12 800 900

4. การศกึษาพเิศษ

    4.1 เฉพาะความพกิารและศนูยก์ารศกึษาพเิศษ 6 800 900

    4.2 ศกึษาสงเคราะหแ์ละราชประชานุเคราะห์ 12 800 900
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หลักเกณฑ์เดิม (ว 17/2552) หลักเกณฑ์ใหม ่(ว 21/2560)

- ไม่ถูกลงโทษทางวินัย 
และจรรยาบรรณวิชาชพี

ย้อนหลัง 5 ปี
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ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5

1 ม.ค. 56 
ถูกตั้งกรรมการ

สอบสวน
ทางวินัย

อย่างร้ายแรง

ถูกลงโทษ
ทางวินัย
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หลักเกณฑ์เดิม (ว 17/2552) หลักเกณฑ์ใหม ่(ว 21/2560)

-
  
   ชนก. 
   ชนพ. 
   ชช.              
   ชชพ.            

12 – 20  ชม./ปี 
5 ปี รวม 100 ชม.
ตามหลักเกณฑ์ฯ 
การพัฒนา ว 22/2560
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หลักเกณฑ์เดิม (ว 17/2552) หลักเกณฑ์ใหม ่(ว 21/2560)

มีผลการปฏิบัติงาน
ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกัน

มีผลงานทีเ่กิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษาติดต่อกัน 

โดยต้องมผีลการประเมนิ
ผ่านเกณฑ์ 3 ใน 5 ปีการศึกษา

(3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด)
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2. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน
3 ตัวชี้วัด

3. ด้านการพัฒนาตนเอง
    และพัฒนาวิชาชีพ

2 ตัวชี้วัด

1.1 สร้างและหรอืพัฒนาหลกัสตูร
1.2 การจัดการเรยีนรู้
      1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้
      1.2.2 การจัดทําแผนการจดัการเรยีนรู/้แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบคุคล 
              (IEP)/แผนการสอนรายบุคคล (IIP)/แผนการจัดประสบการณ์
      1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรยีนรู้
      1.2.4 คุณภาพผู้เรียน
1.3 การสรา้งและการพฒันา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา 
     และแหล่งเรียนรู้
1.4 การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้
1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

2.1 การบรหิารจดัการชั้นเรียน
2.2 การจัดระบบดแูลช่วยเหลือผู้เรียน
2.3 การจัดทําข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจําชั้นเรยีนหรอืประจําวิชา

3.1 การพฒันาตนเอง
3.2 การพฒันาวิชาชพี

ประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน
8 ตัวชี้วัด
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ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5

ไม่มีวิทยฐานะ ชาํนาญการ ชาํนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ

-วิเคราะห์

-จดัทาํ

-ประเมินผล

-ใช้สื่อ นวตักรรม

-วิเคราะห์

-จดัทาํ

-ประเมินผล

-ใช้สื่อ นวตักรรม

-วิเคราะห์

-จดัทาํ

-ประเมินผล

-สร้าง+พฒันาสื่อ /    

    นวตักรรม

-ปรบัประยกุต์

-แลกเปลี่ยนเรียนรู้

-วิเคราะห์

-จดัทาํ

-ประเมินผล

-สร้าง+พฒันาสื่อ /    

    นวตักรรม

-ใช้กระบวนการวิจยั

-วิเคราะห์

-จดัทาํ

-ประเมินผล

-สร้าง+พฒันาสื่อ /    

    นวตักรรม

-วิจยัเพื่อสร้างองค์

ความรู้ใหม่

-นําผลมาแก้ไข

ปัญหาหรือพฒันา

-นําผลมาแก้ไข

ปัญหาหรือพฒันา

-พี่เลีย้ง

-นําผลมาแก้ไข

ปัญหาหรือพฒันา

-พี่เลีย้ง

-ที่ปรึกษา

-แบบอย่างที่ดี

-นําผลมาแก้ไขปัญหา

หรือพฒันา

-พี่เลีย้ง

-ที่ปรึกษา

-แบบอย่างที่ดี

-ผูน้ํา

ก.ค.ศ. กําหนดระดับคุณภาพของผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ ที่ ศธ 0206.3/0635-0639 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
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ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ปีการศึกษา

สรุปผล
การประเมิน1 2 3 4 5

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน
    (8 ตัวบ่งชี้)

  ไม่
ผ่าน ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่านเกณฑ์

2. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน
    (3 ตัวบ่งชี้)

3. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
    (2 ตัวบ่งชี้)

ผ่าน 3 ใน 5 ปีการศึกษา
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ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ปีการศึกษา

สรุปผล
การประเมิน

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน
    (8 ตัวบ่งชี้)

  ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่านเกณฑ์
2. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน
    (3 ตัวบ่งชี้)

3. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
    (2 ตัวบ่งชี้)

ผ่าน 2 ใน 5 ปีการศึกษา
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ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ปีการศึกษา

สรุปผล
การประเมินปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน
    (8 ตัวบ่งชี้)

  ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน
2. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน
    (3 ตัวบ่งชี้)

3. ด้านการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาวิชาชีพ
    (2 ตัวบ่งชี้)

ปีที่ 6

ผ่าน

ปีที่ 7

ผ่าน

ผลงาน 5 ปีการศึกษา ย้อนหลัง ผ่านเกณฑ์

ผลงาน 5 ปีการศึกษา ย้อนหลัง ไม่ผ่านเกณฑ์

ผ่านเกณฑ์
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หลักเกณฑ์เดิม (ว 17/2552) หลักเกณฑ์ใหม ่(ว 21/2560)
ประเมิน 3 ด้าน
   ด้านที่ 1  ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
               และจรรยาบรรณวิชาชีพ
   ด้านที่ 2  ด้านความรู้ ความสามารถ
   ด้านที่ 3  ด้านผลการปฏิบัติงาน
               ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพ
                          การปฏิบัติงาน
               ส่วนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ 
                          ชนพ. ไม่น้อยกว่า 1 รายการ
                                ชช./ชชพ. ไม่น้อยกว่า 2 รายการ
                                             ชช.     วิจัย 
                                             ชชพ.   วิจัยและพัฒนา

ขนก./ชนพ./ชช./ชชพ.
    ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด

ชช./ชชพ.
      ผลงานทางวิชาการ ไม่น้อยกว่า 2 รายการ
       - ชช.   งานวิจัยในชั้นเรียน
       - ชชพ. งานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอน
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หลักเกณฑ์เดิม (ว 17/2552) หลักเกณฑ์ใหม ่(ว 21/2560)

 

ชนก.     
      กรรมการ  1  ชุด  ประเมิน  3  ด้าน
 ชนพ., ชช., ชชพ.
      กรรมการ ชุดที่ 1  ประเมิน ด้านที่ 1 + ด้านที่ 2
                  ชุดที่ 2  ประเมิน ด้านที่ 3 
   

  

ทุกวิทยฐานะ 
    ผอ. ประเมิน ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่ 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด 
    ให้ ผอ. ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและ 
กลั่นกรองข้อมูล พร้อมทั้งเสนอความเห็น   
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 ตัวชี้วัด
เกณฑ์ตัดสิน

ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1. ด้านการจัดการเรียน
  การสอน (8 ตัวชี้วัด)

ทุกตัวชี้วัดต้องได้
ไม่ต่ํากว่า ระดับ 2

ทุกตัวชี้วัดต้องได้
ไม่ต่ํากว่า ระดับ 3

ทุกตัวชี้วัดต้องได้
ไม่ต่ํากว่า ระดับ 4

ทุกตัวชี้วัดต้องได้
ไม่ต่ํากว่า ระดับ 5

2. ด้านการบริหารจัดการ
ชั้นเรียน (3 ตัวชี้วัด)

5 ตัวชี้วัด ต้องได้  
≥ ระดับ 2      
จํานวน 2 ตัวชี้วัด 
และในจํานวน 
2 ตัวชี้วัด ต้องมีอยู่
ในด้าน 2 และด้าน 3

5 ตัวชี้วัด ต้องได้  
≥ ระดับ 2      
จํานวน 3 ตัวชี้วัด 
และในจํานวน 
3 ตัวชี้วัด ต้องมีอยู่
ในด้าน 2 และด้าน 3

5 ตัวชี้วัด ต้องได้  
≥ ระดับ 3     
จํานวน 3 ตัวชี้วัด 
และในจํานวน 3 
ตัวชี้วัด ต้องมีอยู่
ในด้าน 2 และด้าน 3

5 ตัวชี้วัด ต้องได้  
≥ ระดับ 4     
จํานวน 3 ตัวชี้วัด 
และในจํานวน 3 
ตัวชี้วัด ต้องมีอยู่
ในด้าน 2 และด้าน 3

3. ด้านการพัฒนาตนเอง
  และพัฒนาวิชาชีพ 

   (2 ตัวชี้วัด)

4. ผลงานทางวิชาการ กรรมการแต่ละคน
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 75

กรรมการแต่ละคน
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80
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 ตัวชี้วัด
1 2

ตัวชี้วัด ชนก. ชนก. เกณฑ์
1. ด้านการจัดการเรียน
  การสอน (8 ตัวชี้วัด)

1.1 สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร
1.2 การจัดการเรียนรู้
      1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้
      1.2.2 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้/
              แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
              (IEP)/แผนการสอนรายบุคคล 
              (IIP)/แผนการจัดประสบการณ์
       1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้
       1.2.4 คุณภาพผู้เรียน
1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม   
     เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่ง เรียนรู้
1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

2

2
3

2
1
3

2
2

2

2
2

2
2
2

2
2

ทุกตัวชี้วัด
ต้องได้

ไม่ต่ํากว่า 
ระดับ 2
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 ตัวชี้วัด
1 2

ตัวชี้วัด ชนก. ชนก. เกณฑ์
2. ด้านการบริหารจัดการ

ชั้นเรียน (3 ตัวชี้วัด)

2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน
2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
2.3 การจัดทําข้อมูลสารสนเทศ และ
เอกสารประจําชั้นเรียนหรือประจําวิชา

2
2
2

2
1
1

5 ตัวชี้วัด
 ต้องได้  

≥ ระดับ 2    
จํานวน 2 

ตัวชี้วัด และ
ในจํานวน 
2 ตัวชี้วัด 
ต้องมีอยู่ใน
ด้าน 2 และ

ด้าน 3

3. ด้านการพัฒนาตนเอง
    และพัฒนาวิชาชีพ
      ( 2 ตัวชี้วัด)

3. 1 การพัฒนาตนเอง
3.2 การพัฒนาวิชาชีพ

1
1

2
1
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ครู

ปีการศึกษาที่ 1

ปีการศึกษาที่ 4

ปีการศึกษาที่ 2

ปีการศึกษาที่ 5

ปีการศึกษาที่ 3

ภาค 1

ภาค 2

ผอ.

ผอ. ตั้งกรรมการ
ตรวจสอบและกลั่นกรอง

ข้อมูล (คุณสมบัติ)

สิ้นปีการศึกษา

ภาค 1

ภาค 2

ภาค 1

ภาค 2

ภาค 1

ภาค 2

ภาค 1

ภาค 2
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การยื่นขอวิทยฐานะและขั้นตอนการดําเนินการ

สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ครู

ยื่นคาํขอ

ผอ.

ประเมิน

สพท.

ศธจ.

อ.ก.ศ.จ.

กศจ.

สนง.กคศ.

(ชช.+ชชพ.)

สถานศึกษา



 

ครู
เมื่อครบ 5 ปี 

  1. ตรวจสอบคุณสมบัตขิองตนเอง
     - ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง
     - ชั่วโมงการปฏิบัติงาน
     - วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
       วิชาชีพ
     - การพัฒนา
     - ผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
       หน้าที่
  2. จัดทําคําขอ พร้อมเอกสารหลักฐาน
  3. มีผลงานทางวิชาการ (ชช. + ชชพ.) 

  กรณี ผอ. มีวิทยฐานะไมต่่าํกว่าที่ขอ
    - ตรวจสอบคุณสมบัติ
    - สรุปผลการประเมิน 3 ด้าน 
      13 ตัวชี้วัด รวม 5 ปีการศึกษา
    - เสนอไปยัง สพท. และ ศธจ. 
      พิจารณาต่อไป
     

ผอ.
ยื่นได้รอบปีละ 1 ครั้ง
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กรณี ผอ. มีวิทยฐานะต่ํากว่าที่ขอ
     เสนอให้ กศจ. พิจารณาแต่งตั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในจังหวัดนั้นที่มีวิทยฐานะไม่ต่ํากว่าที่ขอ
ร่วมประเมิน และสรุปผล 5 ปีการศึกษา 



 
สพท.

- ตรวจสอบคุณสมบัติ 
  (5 ข้อ)
- ตรวจสอบผล
  การประเมิน 
- เอกสารหลักฐาน
  ที่เกี่ยวข้อง
- เสนอ ศธจ.

ศธจ.
- ตรวจสอบคุณสมบัติ 
  (5 ข้อ) 
- ตรวจสอบผล
  การประเมิน
- เอกสารหลักฐาน
   ที่เกี่ยวข้อง
- เสนอ อกศจ.
- เสนอ กศจ. พิจารณา

สํานักงาน ก.ค.ศ.

- ตรวจสอบคุณสมบัติ 
  (5 ข้อ)
- ประเมินผลงาน
   ทางวิชาการ
- เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา
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1.  ชนก. + ชนพ.
     กศจ. พิจารณาอนุมตัิ
ไม่ก่อนวันที่สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดได้รับคําขอ
2.  ชช. + ชชพ. 
     ก.ค.ศ. พิจารณาอนุมตัิ
ไม่ก่อนวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ. 
ได้รับคําขอ

เสนอผู้มีอํานาจ
ตามมาตรา 53 
สั่งแต่งตั้ง
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การดําเนินการในช่วงเปลี่ยนผ่าน
ว 17/2552
ว 21/2560

65



5 ก.ค. 60

66

มีคุณสมบัติ
ชก./ชนพ./
ชช./ชชพ.

ยื่นขอ

อนุมตัิ

ไม่

อนุมตัิ

ขอ วฐ.ถัดไป
ตาม ว 17 
ได้อีก 1 ครั้ง
ภายใน 1 ปี

ขอวฐ.ที่ไม่ผ่าน 
ตาม ว 17 
ได้อีก 1 ครั้ง
ภายใน 1 ปี

วันแจ้งมีคุณสมบัติแลว้
ให้นับ 1 ปีตั้งแต่วันที่มีหนังสือแจ้ง

วันแจ้งยังไม่มีคุณสมบัติ
ต้องรอให้คุณสมบัติครบก่อน 

ให้นับ 1 ปีตั้งแต่วันที่มีคุณสมบตัคิรบ

นับแต่วันที่มีหนังสือแจ้ง

นับแต่วันที่ครบรอบ
การยื่น 1 ปี



5 ก.ค. 60

27 มิ.ย. 59 7 ธ.ค. 60

มีคุณสมบัติยื่นขอ
ครู ชนก.

 
อนุมัติย้อนหลัง
27 มิ.ย. 59

ขอครู ชนพ. 
ว 17/2552
ได้ 1 ครั้ง

 ยื่น 7 ธ.ค. 60 -
6 ธ.ค. 61

ตัวอย่างที่ 1 67
วันแจ้งมีคุณสมบัติครูชนพ. แล้ว

ตั้งแต่วันที่ 26 มิ.ย.60

 1 ปี

คุณสมบัติขอครู ชนพ. ตาม ว 17/2552 ต้องดํารงตําแหน่งครู วิทยฐานะครูชํานาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

ยืน่ หนังสือ

แจ้งมติ

ประกาศ

เกณฑฯ์



5 ก.ค. 60

27 มิ.ย. 59 7 ธ.ค. 60

มีคุณสมบัติยื่นขอ
ครู ชนพ.

 
อนุมัติย้อนหลัง
27 มิ.ย. 59

ขอครู ชช. 
ว 17/2552
ได้อีก 1 ครั้ง

ตัวอย่างที่ 2 68

วันแจ้งไม่มีคุณสมบัติ ครู ชช. 

 
1 ปี

มีคุณสมบัติขอครู ชช. 
เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 62

ยืน่

ประกาศ

เกณฑฯ์

 ยื่น 27 มิ.ย.62 -
26 มิ.ย.63

หนังสือ

แจ้งมติ

คุณสมบัติขอครู ชช. ตาม ว 17/2552 ต้องดํารงตําแหน่งครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 



5 ก.ค. 60

27 มิ.ย. 59 7 ธ.ค. 60

ยื่นขอ
ครู ชนก.

 
ไม่อนุมัติ

ขอครู ชนก. 
ว 17/2552
ได้อีก 1 ครั้ง

วันแจ้งมติมีคุณสมบัติ
ขอครู ชนก. แล้ว 

ตัวอย่างที่ 3
69

ยืน่ หนังสือ

แจ้งมติ

ประกาศ

เกณฑฯ์

ยื่น 7 ธค. 60 - 6 ธค.61

 1 ปี



     มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะขอ
วิทยฐานะชนก./ชนพ./ชช./ชชพ. 
ก่อน 5 ก.ค. 60 แต่ยังไมไ่ด้ยื่นขอ  หรือ 
     เคยยื่นขอแล้วไมผ่่านการประเมิน
และทราบผลก่อน 5 ก.ค. 60

     ยื่นขอ ชนก./ชนพ./ชช./ชชพ.
     ภายใน 1 ปี  นับจากวันที่ประกาศ   
     หลักเกณฑ์ ว 21/2560
     (ภายใน 4 ก.ค. 2561)
    

5 ก.ค. 60
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ประกาศ

เกณฑฯ์



5 ก.ค. 60

72

ไม่มคีุณสมบัติ
ขอวิทยฐานะ มีคุณสมบัติขอม/ี

เลื่อนวิทยฐานะ
ตาม ว 17/2552

ประกาศ

เกณฑฯ์



24 ต.ค. 56
จบ ป.โท

30 พ.ย. 5630 พ.ย. 54 29 พ.ย. 60

2 ปี

-  ยื่นขอครู ชนก. ได้ตั้งแต่ 
   30 พ.ย. 60 – 29 พ.ย. 61

5 ก.ค. 60

4 ปี
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ประกาศ

เกณฑฯ์

มีคุณสมบัติขอครูชนก.

ตัวอย่างที่ 1 

3 ปี 7 ด. 5 วัน 4 ด. 25 วัน



1 พ.ย. 59 31 ต.ค. 60

-  ยื่นขอครู ชนพ. ได้ตั้งแต่ 
1 พ.ย. 60 – 31 ต.ค. 61

5 ก.ค. 60

1 ปี
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ประกาศ

เกณฑฯ์

มีคุณสมบัติขอครูชนพ.

ตัวอย่างที่ 2  ครูชนก.ขอครู ชนพ.

8 ด. 5 วัน 3 ด. 25 วัน

คุณสมบัติขอครู ชชพ. ตาม ว 17/2552 ต้องดํารงตําแหน่งครู วิทยฐานะครูชํานาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 



      
          ถ้าไม่ยื่น ว 17/2552 ภายในกําหนด  หากจะขอมวีิทยฐานะหรือเลื่อน
วิทยฐานะ  ต้องดําเนินการตาม ว 21/2560

        
         ผู้ขอวิทยฐานะครูชํานาญการ จะนําวุฒิ ป. โท/ป.เอก มาลดระยะเวลา 
ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ว 26/2559
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1. ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง/วิทยฐานะ

2. ชั่วโมงการปฏิบัติงาน

3. วินัย คุณธรรม จริยธรรมฯ

4. การพัฒนา

5. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

ผู้ขอรับการประเมินต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

ดํารงตําแหน่งครูหรือวิทยฐานะ
ที่ดํารงอยู่ในปัจจุบัน เป็นเวลา 5 ปี

ไม่ถูกลงโทษทางวินัย/จรรยาบรรณวิชาชีพ 
ย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นคําขอ

ระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี
ชนก./ชนพ.   4,000 ชม.
ชช./ชชพ.     4,500 ชม.

ต้องมี ชม. สอน/สัปดาห์ ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด

ชนพ./ชช.  -- ว 3/54 (ไม่หมดอายุ)
ชนก./ชชพ. – ว 22/60 อบรม 20 ชม. ในปีที่ขอ

ระยะเวลา 5 ปีการศึกษาย้อนหลัง
-  ประเมินตนเอง ตามแบบประเมินผลงานที่เกิด
    จากการปฏิบัติหน้าที่ 3 ด้าน 13 ตัวบ่งชี้
-  ประเมินรายปี รวม 5 ปีการศึกษา
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1. การดํารงตําแหน่ง/การดํารงวิทยฐานะ

ขอครูชํานาญการ ดํารงตําแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
ขอครูชํานาญการพิเศษ วิทยฐานะครูชํานาญการมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
ขอครูเชี่ยวชาญ วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า5 ปี
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
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 ก่อนวันที่ 5 ก.ค.2560 ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค. 2560

ภาระงานสอน
  - ชั่วโมงสอนตามตารางสอน
  - ภาระงาน                               

ชั่วโมงการปฏิบัติงาน
  - ชั่วโมงสอนตามตารางสอน
  - งานอื่น     

               - - PLC     50  ชม.ต่อปี

รวมชั่วโมงปฏิบัติงาน
  ชนก./ชนพ.   จํานวน 800  ชม./ปี
   ชช./ชชพ. จํานวน 900 ขม./ปี

กรณีนําภาระงานสอนก่อน 5 ก.ค.60 รวมกับชั่วโมงการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ 5 ก.ค. 60 เป็นต้นไป
          ชนก./ชนพ. ต้องไดไ้ม่ต่าํกว่า 4,000 ชม.
          ชช./ชชพ.  ต้องไดไ้ม่ต่าํกว่า 4,500 ชม.
           ทั้งนี้ ชั่วโมงปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค. 2560 ต้องเป็นไปตาม ว 21/2560
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ไม่ตํา่กว่า 18 ชม./สปัดาห์
มีชม.ตามที่ ก.ค.ศ.กาํหนด
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ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3  ปีที่ 4 ปีที่5
ชั่วโมง

การปฏิบัติงาน
1 เม.ย. 56
31 มี.ค. 57

1 เม.ย. 57
31 มี.ค. 58

1 เม.ย. 58
31 มี.ค. 59

1 เม.ย. 59
31 มี.ค. 60

1 เม.ย. 60
31 มี.ค. 61

ตามตารางสอน 12 16 10 13
ภาระงานอื่น 6 6 12 7
รวมต่อสัปดาห์ 18 22 22 20
รวมต่อปี 720 880 880 800 770

5 ก.ค. 60

ช่วงที่ 1
1 เม.ย. 60 
4 ก.ค. 60

ชม.สอน 13
ภาระอื่น 5
รวม 18

ช่วงที่ 2
5 ก.ค. 60
31 มี.ค. 61

ชม.สอน 13
งานอื่น 5
PLC 50

รวม 5 ปี
4050

การนับชัว่โมงการปฏิบตัิงาน

     - ดาํรงตาํแหน่งคร ู 31 มี.ค. 56

     - ยื่นคาํขอ  31 มี.ค. 61
      - ต้องมีชัว่โมงปฏิบตัิงาน ตัง้แต่ 1 เม.ย. 2556 ถึง 

31 มี.ค. 2561 ไม่น้อยกว่า 4,000 ชม. ( 5 ปี)
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ชั่วโมง
การปฏิบัติงาน

1 เม.ย. 58
31 มี.ค. 59

1 เม.ย. 59
31 มี.ค. 60

1 เม.ย. 60
31 มี.ค. 61

ตามตารางสอน 12 16
ภาระงานอื่น 7 6
รวมต่อสัปดาห์ 18 22
รวมต่อปี 740 880 960

5 ก.ค. 60

ช่วงที่ 1
1 เม.ย. 60 
4 ก.ค. 60

ชม.สอน 13
ภาระอื่น 9
รวม 22

ช่วงที่ 2
5 ก.ค. 60
31 มี.ค. 61

ชม.สอน 13
งานอื่น 9
PLC 50

1 เม.ย. 61
31 มี.ค. 62

ชม.สอน 13
งานอื่น 10
PLC 50

รวมต่อปี 970

1 เม.ย. 62
31 มี.ค. 63

15
8
50
970

รวม 5 ปี
4,520

การนับชัว่โมงการปฏิบตัิงาน

  - ดาํรงตาํแหน่งครู
     วิทยฐานะคร ูชนพ. 31 มี.ค. 58

  - ยื่นคาํขอ  31 มี.ค. 63

   - ต้องมีชัว่โมงปฏิบตัิงาน ตัง้แต่ 1 เม.ย. 2558 

ถึง 31 มี.ค. 2563 ไม่น้อยกว่า 4,500 ชม. ( 5 ปี)



 

ผู้ขอมีวิทยฐานะ/เลื่อนวิทยฐานะ
ทุกวิทยฐานะ

ต้องไมถู่กลงโทษทางวินัย 
และจรรยาบรรณวิชาชพี

ย้อนหลัง 5 ปีนับถึงวันที่ยื่นคําขอ
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ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
1 ต.ค.55 -
30 ก.ย.56

1 ต.ค.56 -
30 ก.ย.57

1 ต.ค.57 -
30 ก.ย.58

1 ต.ค.58 -
30 ก.ย.59

1 ต.ค.59 -
30 ก.ย.60

1 ม.ค. 56 
ถูกตั้งกรรมการ

สอบสวน
ทางวินัย

อย่างร้ายแรง

ถูกลงโทษ
ทางวินัย
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ผู้ขอมีวิทยฐานะ/เลื่อนวิทยฐานะ
ทุกวิทยฐานะ เข้ารับการพัฒนา

ตาม ว 22/2560

  
          

กรณีผู้ดํารงตําแหน่งครู ที่เคย
เข้ารับการพัฒนา วิทยฐานะ

ครู ชนพ.และครู ชช. 
ตาม ว3/2554 

ก่อนวันที่ 5 ก.ค. 2560

    นําผลการพัฒนาที่ยังไมห่มดอายุมาใช้
เป็นคุณสมบัติในด้านการพัฒนาในการขอม/ี
เลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว 21/2560 ได้

    เข้ารับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทกุปี
จํานวน 12 – 20  ชม./ปี ระยะเวลา 5 ปี 
รวม 100 ชม.  
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ชนพ.

ชช.

พัฒนา 
ว 3/54 



5 ก.ค. 60ฟฟ

พัฒนา 
ว 22/60

ชนก.
ชชพ.



ช่วงเปลี่ยนผ่าน
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ก่อน 5 ก.ค.2560 ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค. 2560
1.ศึกษาตัวชี้วัดการประเมินผลงานที่เกิด
จากการปฏิบัติหน้าที่ 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด 
ตามที่ ก.ค.ศ.กําหนด
2.รวบรวมผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่เป็นรายปีการศึกษา 
3.ประเมินตนเอง ตามตัวชี้วัดพร้อมแนบ
เอกสารหลักฐาน เป็นรายปีการศึกษา

1.ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบ
2. ในแต่ละปีการศึกษา ครูต้อง
ประเมินตนเองในภาคเรยีนที่ 1และ
เมื่อสิ้นปีการศึกษา โดยประเมิน
ตามตัวชี้วัด 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด
3. ผอ.ประเมินผลงานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ (3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด)
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ก่อน 5 ก.ค.2560 ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค. 2560
4. กรณีที่จะยื่นขอม/ีเลื่อนวิทยฐานะให้
นําผลการประเมินตนเอง เสนอ ผอ.
สถานศึกษา เพื่อประเมินต่อไป
    

4. ผอ.ประเมินแล้วแจ้งผลการ
ประเมินให้ครูทราบเป็นรายปี
การศึกษา
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ก่อน 5 ก.ค.2560 ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค. 2560
5. กรณีที่มีผลงานทีเ่กิดจากการปฏิบัติหน้าที่คาบเกี่ยว
ในปีการศึกษาก่อนและหลังประกาศหลักเกณฑ์ 
ว 21/2560 (5 ก.ค.60) เช่น 
    ครูยื่นขอวิทยฐานะ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 
ครูต้องมีผลงานทีเ่กิดจากการปฏิบัติหน้าทีใ่น
ปีการศึกษา 2557-2561 

5. มีผลงานทีเ่กิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่ ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา
ติดต่อกัน โดยต้องมผีลการ
ประเมินผ่านเกณฑ์ 3 ใน 5 ปี
การศึกษา (3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด)
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ก่อน 5 ก.ค.2560 ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค. 2560
     ปีการศึกษา 2557- 2559 (3 ปีการศึกษา) 
เป็นผลการปฏิบัติงานก่อน ประกาศใช้ 
ว 21/2560 และปีการศึกษา 2560-2561 
(2 ปีการศึกษา) ได้มีการประเมินตามหลักเกณฑ์ 
ว 21/2560 แล้ว 
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ก่อน 5 ก.ค.2560 ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค. 2560
     เมื่อครูยื่นขอวิทยฐานะเมื่อใด ให้ครูประเมิน
ตนเอง ตามตัวชี้วัด 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด 
ปี 2557-2559 พร้อมเอกสารหลักฐาน และ
ผลการประเมินรายปีการศึกษา 2560-2561 
เสนอให้ ผอ.สถานศึกษาในปีที่ยื่นขอรับการ
ประเมิน 
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      ยื่นคาํขอเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะครชูาํนาญการพิเศษ วนัที่ 30 มิ.ย.2562 

มีผลงานทีเ่กิดจากการปฏบิตัหิน้าที ่2 ชว่ง  

     ชว่งที ่1 จาํนวน 3 ปีการศกึษา คอื ปีการศกึษา 2557, 2558 และ 2559 (ก่อน 5 ก.ค.60)

     ชว่งที ่2  จาํนวน 2 ปีการศกึษา คอื ปีการศกึษา 2560 และ2561 (ประเมนิตาม ว 21/60) 

      เมือ่ครยูืน่ขอวทิยฐานะครชูาํนาญการพเิศษ ในวนัที ่30 ม.ิย.2561

ใหค้รรูวบรวมผลงานทีเ่กดิจากการปฏบิตัหิน้าที ่3 ดา้น 13 ตวัชีว้ดั ในปีการศกึษา 2557, 

2558 และ 2559 และประเมนิตนเองพรอ้มเอกสารหลกัฐานตามแบบ วฐ. 2 โดยประเมนิ

แยกเป็นรายปีการศกึษา 

      ยืน่ผลการประเมนิตนเอง     ผลงานทีเ่กดิจากการปฏบิตัหิน้าที ่2557-2559 และผลการ

ประเมนิรายปีการศกึษา 2560-2561 รวม 5 ปีการศกึษา ต่อผอ.สถานศกึษา

      ผอ.ใหก้รรมการกลัน่กรองฯ ตรวจสอบผลงานทีเ่กดิจาการปฏบิตัหิน้าทีป่ีการศกึษา 

2557-2559 ก่อนประเมนิ และประเมนิในภาพสรปุรวม 5 ปีการศกึษา
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            ปีการศึกษา

            ตวัชี้วดั

ปี กศ.ที่ 1

(57)

ปี กศ.ที่ 2

(58)

ปี กศ.ที่ 3

(59)

ปี กศ.ที่ 4

(60)

ปี กศ.ที่ 5

(61)

16 พ.ค.57 -

15 พ.ค.58

16 พ.ค.58 -

15 พ.ค.59

16 พ.ค.59 -

15 พ.ค.60

16 พ.ค.60 -

15 พ.ค.61

16 พ.ค.61 -

15 พ.ค.62

ด้านที่ 1 ด้านการจดัการเรียนการสอน ไม่ผา่น ไม่ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น

ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจดัการชัน้เรียน ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น

ด้านที่ 3 ด้านการพฒันาตนเอง

              และพฒันาวิชาชีพ

ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น

สรปุ ไม่ผา่น ไม่ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น
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ประเมินตาม ว 21/60เมื่อยื่นขอให้รวบรวมผลงานและประเมินตนเองเป็นรายปีการศึกษา


